
 

 

  

 

Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси 

Публічного акціонерного товариства 

«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» 

(ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК») 

 

На виконання  п. 4.14 глави 4 розділу V Положення №2 від 05.07.2012 

(далі - Положення),  станом на 25.02.2022 проведена інвентаризація активів 

ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (далі – Банк) з метою визначення достовірності 

переліку майна Банку, що включається  до його ліквідаційної маси.  

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення здійснено незалежну оцінку 

майна Банку та отримано звіти  про незалежну оцінку активів:     

-  Звіт про оцінку активів Банку за результатами проведення незалежної 

оцінки - готівкових грошових коштів, грошових коштів  на накопичувальному 

рахунку в НБУ та  в інших банках. Звіт складено фізичною особою-

підприємцем  Жировим А. К. (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

№465/20 від 02.06.2020); 

-  Звіт про оцінку майна за результатами проведення незалежної оцінки 

нерухомого майна – житлових будівель, приміщень, будинків та оцінки 

земельних ділянок. Звіт складено Товариством з обмеженою відповідальністю 

«Європейський центр консалтингу та оцінки» (сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності Фонду Державного майна від 15.06.2021 №471/21); 

- Звіт про незалежну оцінку кредитного портфеля, а саме прав вимоги за 

зобов’язаннями за кредитними договорами, що знаходяться на балансі ПАТ 

«ПРОМІНВЕСБАНК». Звіт складено Закритим акціонерним товариством 

«Консалтингюрсервіс» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №419/21 від 

27.05.2021); 

-  Звіт про незалежну оцінку дебіторської заборгованості, облікованої на 

балансі ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК». Звіт складено Закритим акціонерним 

товариством «Консалтингюрсервіс» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

№419/21 від 27.05.2021); 

-  Звіт про незалежну оцінку дебіторської заборгованості, облікованої на 

позабалансових рахунках. Звіт складено Закритим акціонерним товариством 

«Консалтингюрсервіс» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №419/21 від 

27.05.2021); 

- Звіт про незалежну оцінку майна:  цінних паперів, колісних 

транспортних засобів у кількості 92 (од.), обладнання та інших активів у 

кількості 43 395 одиниць. Звіт складено Товариством з обмеженою 



 

 

відповідальністю «ПІВНІЧНО-СХІДНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА» 

(сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №108/22 від 18.02.2022). 

 

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 

ліквідацію ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» на підставі даних інвентаризації та 

результатів оцінки майна було складено Акт про формування ліквідаційної 

маси станом на 01.04.2022.  

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 479 від 14.07.2022 затверджено  

ліквідаційну масу ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК»  станом на 01.04.2022: 

- Балансова вартість (з урахуванням позабалансових рахунків) –  

48 186 036 654,42 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість –  6 443 477 838,73 грн. 

                            

Складові ліквідаційної маси станом на 01.04.2022 року 

 

№ Група активів Балансова 

вартість 

(грн.) 

Ринкова вартість 

(грн.) 

1 
Каса та накопичувальний 

рахунок в НБУ 

 

46 141 400,27 

 

46 141 400,27 

2 
Інвестиційні, ювілейні та 

сувенірні монети 
39 215,00 32 507,80 

3 Кошти в інших банках - - 

4 
Кредити, надані юридичним 

особам 

 

45 162 792 803,89 

 

 

3 978 967 984,92 

 

5 
Кредити, надані фізичним 

особам  

 

145 047 259,21 

 

6 400 635,91 

6 

Цінні папери та інші фінансові 

інструменти, корпоративні 

права 

 

124 721 762,42 

 

680 382,00 

7 Дебіторська заборгованість 

 

840 215 516,05 

 

 

38 214 370,59 

 

8 

Основні засоби, інші 

необоротні матеріальні активи, 

необоротні активи утримувані 

для продажу  

 

1 867 044 663,58 

 

2 371 695 139,00 

9 
Позабалансові активи 

(цінності) 

 

34 034,00 

 

1 345 418,24 

 Всього   



 

 

48 186 036 654,42 

 

6 443 477 838,73 

 

 

      Уповноважена особа Фонду 

      гарантування вкладів фізичних осіб 

      на ліквідацію ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК»                  Артем  КАРАЧЕНЦЕВ 


